
 

Ενότητα: κοινωνικές δεξιότητες   Ασκήσεις: επικοινωνίας, ομαδικής δουλειάς 

Οικοδόμηση δεξιοτήτων επικοινωνίας 

 

 
Χρονικό πλαίσιο: ~45 λεπτά 

 

Χώρος:  εσωτερικός  

 

Συμμετέχοντες:  4 άτομα ( μπορούν να γίνουν και περισσότερες παράλληλες ομάδες)

 

 

 Υλικά :  

2 ίδια παιδικά παιχνίδια με τουβλάκια οικοδόμησης (π.χ. Lego) ανά ομάδα, με 10 

τουβλάκια και μια βάση χτισίματος το καθένα. Χρησιμοποιώντας το παιχνίδι, χτίστε 

ένα οποιοδήποτε αντικείμενο.   

 

 
  
Διαδικασία: 
Υπάρχουν 4 ρόλοι σε αυτό το παιχνίδι δεξιοτήτων επικοινωνίας: 
Άτομο Α – μηχανικός, άτομο Β – δρομέας, άτομο Γ – χτίστης, άτομο Δ – 
παρατηρητής. 
Δίνετε στο άτομο Α, τον μηχανικό, το παιχνίδι με τα τουβλάκια και είναι το μόνο 
άτομο που μπορεί να δει το αντικείμενο. Δουλειά του μηχανικού είναι να δίνει 
σαφείς οδηγίες στο άτομο Β (δρομέα) έτσι ώστε το άτομο Γ να χτίσει ένα ακριβές 
αντίγραφο του μοντέλου. 
Το άτομο Β ακούει τις οδηγίες του μηχανικού και τρέχει στην αντίθετη πλευρά του 
δωματίου όπου βρίσκετε το άτομο Γ. Εκεί μεταφέρει στο άτομο Γ που είναι ο 
χτίστης, τις οδηγίες που πήρε χωρίς να βλέπει τα τουβλάκια. Ο δρομέας μπορεί να 
κάνει όσες διαδρομές χρειαστούν μέσα στον επιτρεπόμενο χρόνο για την 
πραγματοποίηση της άσκησης. 
Το άτομο Γ ακούει τις οδηγίες του δρομέα και χτίζει το αντικείμενο με τα τουβλάκια. 
Ο χτίστης επίσης είναι το μόνο άτομο που μπορεί να δει το αντικείμενο την ώρα που 
κατασκευάζεται και τα υλικά δόμησης. 
Το άτομο Δ τα βλέπει όλα , παρατηρεί το παιχνίδι επικοινωνίας και κρατάει 
σημειώσεις για το τι πάει καλά και τι όχι και το πώς οι άνθρωποι συμπεριφέρονται 
κάτω από πίεση κλπ. για να τα μεταφέρει αργότερα στην ομάδα. 
Βάλτε χρονικό όριο για την πραγματοποίηση στης άσκησης  περίπου 10 λεπτά.  
Όταν ο χρόνος τελειώσει, αφήστε την ομάδα να συγκρίνει το αυθεντικό “ κτίσμα” 
με το αντίγραφο και να δουν πόσο μοιάζουν. Συνήθως το αντίγραφο  έχει μικρή 
ομοιότητα με το αυθεντικό, πράγμα που πυροδοτεί έντονη συζήτηση.  
 

 



 

Στόχος / σκοπός: 

Να διευκρινιστεί η σημασία των σαφών οδηγιών για την καλή  επικοινωνία και να 
αφεθεί η ομάδα να ερευνήσει τον τρόπο που επικοινωνεί και αν χρειαστεί να κάνει 
βελτιώσεις.  
 

 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση: 

- Πώς νοιώθετε κατά την διάρκεια της άσκησης; 

-Μπορείτε να συμφωνήσετε σε 1 πράγμα που κάνατε καλά / σε 1 πράγμα που δεν 
πήγε καλά / και 1 πράγμα που θα κάνατε καλύτερα την επόμενη φορά;  

 

 
 

 

Πηγή: 
Swinton, L. 2006 

 
 

 

 


